
 
 

 

proACT course 
c/o Kliniskt träningscenter 
Centralsjukhuset 
Rosenborgsgatan 9 
652 30 Karlstad 
+46 (0)54 614575 
www.proactcourse.org 

 

 

1       

Verksamhetsberättelse för proACT course 2019-07-01--2020-06-30 
org.nr 802472 - 5502 

 

 

Utveckling av föreningen utifrån nationell utveckling av hälso- och sjukvården 
Utveckling av föreningen har under året till största del skett genom att skapa förutsättningar 
för en svensk respektive norsk förening utifrån visionen att respektive förening ska vara en 
tydlig del av respektive lands hälso- och sjukvård.  
 
På föreningens årsmöte 2019 föreslog styrelsen att dåvarande förening skulle delas och att 
en fristående norsk respektive svensk förening bildas. 
 
Målbilden som styrelsen föreslog var: 

• Separata föreningar bildas i Norge och Sverige 

• Föreningarna har varsin fristående styrelse 

• Föreningarna har, av varandra, fristående budget 

• Föreningarna ansvarar för egna hemsidor, utbildningsmaterial och organisation 

• Den dåvarande föreningens tillgångar delas mellan Norge och Sverige så både 
föreningar har ett startkapital. Fördelningen beräknas utifrån sålda böcker och 
fakultetsavgifter från respektive land. 

• Fortsatt samverkan och gemensamma nätverksträffar för kunskapsutbyte mellan 
länderna ska förstärkas. 

 

Förslaget godkändes av årsmötet och sittande styrelse fick uppdraget att verkställa 

årsmötets beslut. 

 
 
Ledamöter i styrelsen som verkställde uppdraget från årsmötet: 
Styrelse för proACT Course fram till 2020-02-28: 
Anna Frödin  Ordförande 
Martina Wikström Kassör 
Kerstin Cesar  Ledamot 
Elisabeth Einarson  Ledamot 
Germar Schneider Ledamot 
Rune Solhaug Ledamot 
Karolina Persson Ledamot 
Espen Hope Nygaard  Ledamot  
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Styrelsen för proACT Sverige fr.o.m. 2020-03-01 efter beslutet var verkställt: 
Anna Frödin  Ordförande 
Martina Wikström Kassör 
Kerstin Cesar  Ledamot 
Rune Solhaug    Ledamot 
Karolina Persson Ledamot 
 
 
Den svenska styrelsen har sedan delningen fortsatt kontakt med den norska styrelsen och 

enligt uppgift så fortskrider arbete med att etablera föreningen i Norge väl. 

Verksamhetsberättelsen 2019 - 2020 är verksamhetsberättelse för föreningen proACT 

Sverige.  

 

Styrelsens arbete 
Föreningen har haft 12 protokollförda styrelsemöten. Endast ett fysiskt möte har skett och 
det hölls i Karlstad övriga möten via telefon- eller videokonferens. Val av plats för 
styrelsemöten grundas på att flertalet av nuvarande styrelsemedlemmar finns i Karlstad. 
Medlemmar av styrelsen har endast erhållit kostnadsersättningar för resor och boende i 
samband med fysiska styrelsemöten. 
 
Styrelsens arbete under första delen av verksamhetsåret har framför allt handlat om att 
arbeta med delningen av den norsk-svenska föreningen till två av varandra fristående 
föreningar; proACT Norge och proACT Sverige.  
 
Styrelsens arbete pausades fr.o.m. mars till september på grund av rådande pandemin. 
Flertalet av styrelsemedlemmarna och den nationella koordinatorn har återgått till kliniskt 
arbete. 
 

 

Stöd till styrelsens arbete- nationell koordinator 
Titti Thorén har under verksamhetsåret arbetat som nationell koordinator. Arbetet som 
nationell koordinator har fortsatt på tjänstegraden 0,4, dvs 40 % av heltid. Arbetsuppgifterna 
har lokalt fördelats mellan Titti Thorén och Inger Marmon. Inger arbetar som koordinator på 
KTC, Region Värmland och har skött fakturor och kontakt med studentlitteratur. Den 
administrativa arbetsbelastningen har endast minskat marginellt under verksamhetsåret då 
Sverige fortsatt har stöttat Norge med bokbeställningar och hantering av fakturor. 
Koordinatorernas arbete pausades till stor del fr.o.m. 2020-03-01 till 2020-09-01 på grund av 
rådande pandemi. 
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Fakulteter 
Föreningen har under året haft 19 medlemsfakulteter. Inga nya fakulteter har startats upp. 
Flera hälso- och sjukvårdsinrättningar visar fortsatt intresse men aviserar att de inte har 
möjlighet att starta upp en ny fakultet så länge som hälso- och sjukvårdens fokus är Covid-19 
pandemin. 
 
Intresserade hälso- och sjukvårdsinrättningar: 

• Södra Älvsborgs sjukhus, Mölndals sjukhus och Skaraborgs sjukhus, Västra Götaland-
regionen 

• Södersjukhuset, Region Stockholm 

 
 

Hemsida 
Arbetet med att uppdatera webbplatsen har fått mindre fokus under året då arbetet med att 
skapa förutsättningar för delning av föreningen har prioriterats. Den rådande pandemin har 
förskjutit arbetet med ca 6 månader. 
 
  

Revidering av kursbok och e-utbildning 
Revidering av kursboken har påbörjats men fått mindre fokus under året då arbetet med att 
skapa förutsättningar för delning av föreningen har prioriterats. Den rådande pandemin har 
förskjutit arbetet med ca 6 månader. Flera av originalförfattarna har visat intresse att delta i 
revideringen. Utöver detta har ett flertal visat intresse av att delta i revidering av kursboken. 
 
 

Hantering av föreningens ekonomi 
Under året har föreningen arbetar med att fördela föreningen tillgångar så att båda länderna 
får en rättvis del av tillgångarna vid delning av föreningen till en svensk och norsk del. 
Målsättningen har varit att delningen ska vara rättvis och transparant. Den ska också skapa 
förutsättningar för båda länderna att fortsatta utveckla föreningen i respektive länder. Den 
ekonomiska delningen trädde i kraft 2020-06-30. 
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Verksamhetsplan för 2020-2021 
 

• Fortsatt utveckling av föreningen utifrån nationell utveckling av hälso- och sjukvård.  

• Revidering av boken och övrigt kursmaterial.   

• Förenkla framtida administration av utbildningsmaterial inklusive avgifter för 
fakulteter och kursdeltagare 

• Fortsatt uppstart av nya fakulteter inklusive instruktörsutbildningar när det 
efterfrågas. 

• Fortsatt säkring av en god pedagogisk utbildning för instruktörer och kursdeltagare.  
 
 
 
 
 
 
 
För proACT course 
 
 
 
 
Anna Frödin 
Ordförande 
Karlstad 2020-10-18 
 
 
 
 
 

 


